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Friidrott
Sommarsäsongen

Friidrottsverksamheten har som vanligt
haft en lägre intensitet under merparten
av sommarlovet. Känslan är dock att fler
än vanligt av våra aktiva har deltagit i täv-
lingar runt om i landet. Bland annat har vi
i sommar haft deltagare i samtliga s k stora
SM (arenagrenar utom mångkamp och sta-
fett): ungdomar (Malin Trollsås), juniorer
(Carl Rönnow), seniorer  (Carl igen) och
veteraner (Stefan Daberius och Per-Jonas
Trollsås). Störst framgångar hade vete-
ranerna, där Stefan Daberius försvarade
sitt guld från förra året i M40 höjd och
även tog ett guld på 110 m häck.

Höjdhopp är en gren där vi mer eller mind-
re kontinuerligt haft duktiga aktiva även
under den senaste tioårsperioden. Däre-
mot har det varit betydligt glesare med
medeldistanslöpare på samma nivå. Det är
därför roligt att se att många – inte minst
yngre aktiva – gör fina tider på 600 m och
800 m. Kända från tidigare är Malin Trolls-
ås -93 (bl a 800 m), Philip Örnborg -94 (800
m och 1500 m, nu även med hinder), Lina
Rasmusson -96 (600 m och 800 m) och
William Levay -96 (även ännu längre
distanser på allt bättre tider).

Relativa nytillskott som satt åldersrekord
på medeldistans är Zacharias Ljungström
-98, Vilma Jonsson -99 och Albin Linnér
-99.  Vid stafett-DM hade särskilt de yngsta
DSK-löparna stora framgångar med bland
annat en andraplats (F11) och två tredje-
platser (F13, P11) på 3x600 m.

I övrigt var det mest korta stafetter som
gällde för DSK på stafett-DM. Dubbla silv-
er på 5x60 m (P11och F11) och andraplats
även för manliga 4x100 m (två startande
lag). I övrigt lag även i F13, F15 och F17.

Även i teknikgrenar samt häck och sprint
har det varit en hel del åldersrekord under
sommaren fördelat på många personer och
grenar. Ylva Engdahl -96 har satt ett flertal

och extremt mångsidige Sebastian Ruth-
ström -97 ännu fler. Antagligen är det bästa
av dem alla Sebastians nya kulrekord: 12,76
m (2 kg). I dessa åldrar finns ingen riks-
täckande statistik, men frågan är om det
inte är längst i Sverige i år.

I de åldersklasser där det finns rikstäck-
ande statistik har DSK – när endast ett
fåtal arenatävlingar återstår – fyra repre-
sentanter bland de 20 bästa:  Carl Rön-
now (P19 höjd och M höjd), Hanna Lilja
(F16 stav), William Oberg  (P14 300 m häck)
och Philip Örnborg (P14 1500 m hinder).

På träningsfronten har årets stora nyhet
varit ett sommarläger sista veckan på som-
marlovet. Gabriel Thorstenson höll i tråd-
arna och ett stort antal ungdomar fung-
erade som tränare för de över 80 deltagarna
mellan 7 och 12 år. Flertalet var inte tidig-
are aktiva inom sektionen men en hel del
av dessa har nu kommit med i den ordin-
arie träningsverksamheten.

Danderyds OS

Årets största begivenhet inom DSK fri-
idrott, Danderyds OS, arrangerades för
37:e gången den 13–14 september.  Först
och främst vill jag framföra ett mycket stort
tack till alla funktionärer och speciellt till
tävlingsledaren Per-Jonas Trollsås. Lika
nödvändiga som funktionärerna är dock
de tävlande: närmare 700 barn mellan 9 och
12 år deltog trots det tidvis lite kyliga höst-
vädret. Det viktigaste med Danderyds OS
är bredden och möjligheten för alla att vara
med, men det betyder förvisso inte att det
saknas bra resultat.

Efter alla år är därför tävlingsrekorden över
lag mycket svårslagna och det är därför
mycket imponerande att rekordtabellen
fick hela 8 nya noteringar. Av dessa sattes
fem av aktiva inom DSK friidrott: Ylva
Engdahl (F12) 1,43 i höjd, Lina Rasmus-
son (F12) 2.41,00 på 800 m, Sebastian Ruth-
ström (P11) 10,76 i kula (ny vikt), Vilma

Elina Svensson och Elin Sundborg fanbärare i täten för årets inmarsch vid Danderyds OS.  Foto: Hanna Lilja



Jonsson (F9) 1.17,39 på 400 m och Albin
Linnér (P9) 9,08 på 60 m. De övriga av
Emma Hernmarck (F11) 8,62 på 60 m,
Johanna Wikström (F10) 9,13 på 60 m och
Johan Björck (F8) 1.15,24 på 400 m.
Stafetterna vanns av Kyrkskolan (8–9 år)
respektive Brageskolan (10–12 år), Skol-
kampen (mest medaljer) vanns i år av
Brageskolan medan Baldersskolan lycka-
des förlänga sin svit av segrar i Aktivitets-
kampen (störst andel av möjliga deltagare)
med en sjunde.

Mest framgångsrika individuellt var bland
flickorna Vilma Jonsson, Kyrkskolan (F9,
3 guld, 1 silver) och  Ylva Engdahl, Brage-
skolan (F12, 3 guld) och bland pojkarna
Albin Linnér, Vasaskolan (P9, 4 guld),
Zacharias Ljungström, Långängsskolan
(P10, 4 guld) och Sebastian Ruthström,
Brageskolan (P11, 3 guld, 1 silver).

Håkan Lilja, sektionsordförande

Fotboll
I skrivande stund håller höstsäsongen på
att ebba ut. Vi är inne i sista veckan för
ungdomsfotbollen och sen är det en vecka
kvar med seniorfotboll.

Seniorfotbollen

Alla lagen har haft det jobbigt i år. A-laget
klarade division 4-kontraktet i näst sista
matchen, medan B-laget får ta steget ner
till reservlagsseriens division 2. C-laget
kämpar för att förbättra sitt tabelläge.

Det är svårt att se varför det inte fungerat
bättre för A-laget. För B-laget visste vi att
det skulle bli tufft, R1:an är en riktigt bra
serie, men vi har ändå stått upp bra. Visst,
några riktiga dalar emellanåt men även en
del toppar. C-laget har haft det jobbigt ef-
ter sommaren, men nu, i seriens sista flämt-
ande sekunder har vi inkasserat två raka
vinster.

Tjejfotbollen

Våra tjejer som spelar tillsammans med
Djursholm, d v s F14-3B och F14-4A,  har
gjort en bra säsong. I serie F14-3B ligger
laget strax under mitten och i F14-4A har
vi en mittenplacering. Båda lagen har
matcher kvar och chans på mer poäng.
Även i övrigt går det bra i våra lag i S:t
Erikscupen. De flesta lagen håller en plats
i mitten eller högre. Sen måste jag bara
berätta att F97, som anmälde ett lag i F96-
serien, vann den!! Grattis.

Pojkfotbollen

För våra killar har det varit blandad kom-
pott. Här ligger lagen lite mer spritt över
serieplaceringarna. P98 har erövrat en and-
ra plats i sin serie och dom plockade även
en turneringsseger under säsongen när de
var och krigade till sig pokalen i Kulla-

cupen. Bra gjort! P92 vann sin serie och
har nu gått till slutspel. Eventuellt får de
alltså spela i division 3 nästa säsong. Där
borde dom finnas, med tanke på hur dukt-
iga dom är. P95 har möjlighet att bli upp-
flyttade till division 2, det hänger lite på
hur det går i de avslutande matcherna.
Tyvärr ligger det inte i egna händer, utan
vi måste förlita oss på andra lag, men det
ser bra ut.

Åter igen, vi har så mycket talang i vår
förening. Det ska verkligen bli kul att följa
dessa killar och tjejer under vintern och
se hur deras utvecklingskurva fortsätter
att peka uppåt.

Fotbollsskolan

Under våren och hösten har fotbollsskol-
an rullat på och den har fungerat bra. Vi
har haft ungefär samma barnantal i år som
förra året, men det har varit en mer positiv
känsla runt skolan i år. Jätteroligt! Ledarna
är unga, förutom jag då, men det har verk-
ligen funkat bra ändå. Bättre engagemang
och fart har bidragit till det. Sen har vårt
samarbete med Errea varit betydande med
kläder till både barnen och ledarna. Snyg-
ga och funktionella, riktiga fotbollströjor.
Det är faktiskt samma modell som A-laget
har som bortaställ, fast de har vita byxor
och tröjor.

Fotbollsveckan

Första veckan av sommarlovet har vi ju
vårt fotbollskollo. Det vill säga ett dag-
läger innebärande 90% fotboll men även
lite innebandy och bad. Tyvärr så ville inte
”Kvarnis” ha oss där i år. Enligt ledningen
där så har vi inte skött oss, men all annan
info talar om annat.  Vi löste det genom att

gå till Edsviken istället. Det funkade bra,
inte riktigt lika varmt i vattnet men vi hade
några riktiga sälar som trotsade kylan och
badade mycket. Även här var ledarkläder,
barnens kläder och bollar från Errea.

Kiosken

Jag vill börja med att tacka alla som varit
med och ställt upp med tid till kiosken.
Det är er förtjänst att vi har kunna erbjuda
motståndare/ledare och fotbollsskolans
föräldrar lite förtäring. Det har fungerat bra
trots att vissa saker inte installerats ännu,
som ström och vatten.

Konstgräs

Utan att lova för mycket, så har även vi
börjat titta på möjligheten att lägga konst-
gräs. Jag vill inte säga så mycket mer, men
ändå göra er varse om att diskussioner förs
och att huvudstyrelsen är positiv om vi
kan lägga fram ett bra förslag.

Slutord

Ännu ett hektiskt S:t Erikscupsår har nu
snart passerats med mycket glädje och
glada minnen, samt kanske ett och annat
ledsamt ögonblick. Som tur är så glöms de
svåra stunderna och glädjen lever kvar.
Snart faller mörkret över Danderydsval-
len och dessa härliga kvällar med folk och
rörelse och massor av matcher ebbar ut.
Det känns onekligen väldigt tråkigt men
den lite lugnare perioden behövs för att
bygga för nästa år, göra det som redan är
bra lite bättre och samla kraft och ork inför
2009, ett nytt spelår.

Vi springer nog på varandra under vintern,
både i RM-hallen och på vårt härliga grus.
Väl mött då!
Björne, konsulent fotboll

P98-laget efter segern i Kullacupen



Seger i Kulla-
cupen för P98-1
Turneringen bestod av 12 lag, uppdelade
i 3 grupper. DSK vann samtliga matcher i
gruppspelet. I slutspelet slogs Åkersberga
BK med imponerande 7–0 i kvartsfinalen.

Semifinalen mot Djurgårdens IF blev be-
tydligt tuffare. DIF tog ledning på straff i
första halvlek och DSK-killarna fick där-
efter jaga kvittering. Med ca 5 minuter kvar
lyckas man med kraft – välförtjänt – trycka
in bollen i en tilltrasslad situation framför
mål. I sista sekunden av ordinarie match-
tid hade man dessutom en boll som snud-
dade utsidan av stolpen. Förlängningen
blev mållös och det hela avgjordes på straf-
far, där DSK vann med 2–0.

Finalen spelades redan 10 minuter senare,
men killarna tog ut det sista man hade i
ben och huvud och besegrade rättvist och
övertygande IFK Österåker med 2–1. Så,
efter att ha tillbringat 10 timmar i regnet
och vunnit samtliga matcher, fick man lyfta
segerpokalen och hänga guldmedaljer
runt sina halsar.

Hasse Andersson, lagledare

Innebandy
De flesta lagen har nu spelat sin första
match och har förhoppningsvis även sin
första vinst. Dessvärre har det också kom-
mit en del förluster från början. Vårt enda
flicklag fick dras ur och just nu ser det
avlägset ut med flicklag i DSK:s inne-
bandysektion. Förhoppningsvis hittar
tjejer tillbaka till DSK:s innebandy så små-
ningom.

Alla lagen har nu också tränare, även om
det finns intresse hos vissa lag att få in
fler tränare. För min del säger jag bara det,
att vill du vara tränare i innebandy, kan vi
hitta ett lag eller position för dig. Du kan
till och med tjäna lite pengar.

Lycka till nu alla, så hoppas vi på en guld-
kantad säsong!

Karl Hurtig, sektionsordförande

Ishockey
Hockeyn har varit igång sedan mitten av
augusti för de äldre lagen. Säsongen in-
leddes traditionsenligt med dagläger un-
der 2 veckor före skolstart. Denna säsong
kommer vi att delta i seriespel i 19 olika
serier i åldrarna 00 t o m 93, inkl flicklagen.

Försäsongen har börjat bra med en mycket
meriterande seger för lag 95 i en turnering

i Finland. Vidare lyckades lag 96 komma
4:a i Sveriges största U13-turnering i bör-
jan av september. Även lag 93 har visat
god form under september med en 2:a plats
i en J18-turnering i Norrköping.

Damlaget, vilket bildades förra året, kom-
mer detta år att spela i division 1. Lagets
utvecklingskurva ser mycket intressant ut
och man har visat under försäsongen att
man snart kan ta upp kampen med lagen i
riksserien.

Daniel Broberg har anställts som sport-
chef i hockeyn. Daniel har en lång erfar-
enhet av hockey på alla nivåer, från de
yngsta till allsvenskan. Daniel har det yt-
tersta ansvaret för den sportsliga utveck-
lingen av verksamheten. Daniels sport-
chefsroll inbegriper, förutom ishockeyn i
DE Hockey, även Stocksunds IF och SDE
Hockey.

En nyhet för året är att vi kommer att driva
en speciell hockeyskola bara för flickor. Vi
hoppas och tror att detta skall sprida in-
tresset för och generera fler flickor in i vår
expanderande flickverksamhet.

Junior- och seniorverksamheten som drivs
inom SDE Hockey kommer denna säsong
att ställa fyra juniorlag och ett seniorlag
på benen.

Anders Holm, sektionsordförande

Gamla DSK:are
Supporterföreningen Gamla DSK:are be-
driver sin verksamhet mestadels på mån-
dagskvällar, då vi spelar boule. Vid dåligt
väder och under vintern träffas vi i klubb-
lokalen och spelar kort och dart m m.

Vi möter Gamla EIF:are två gånger om året
i boule med förtäring och mingel efter
matcherna. Detta är mycket uppskattat i
båda lägren. Vi undersöker för närvarande
om vi kan mötas även i andra aktiviteter.

Den senaste boulematchen spelades den
18 september på Danderydsvallen med
spel på fem banor. DSK vann på tre av
banorna och på de andra två blev det oav-
gjort. Man bröt vid ställningen 1–1, då
övriga redan var klara och på väg in till
den efterlängtade ärtsoppan med punsch.

Vi har också ett tioveckorstips, som spel-
as fyra gånger per år, med för närvarande
78 deltagare.

Vi behöver dock nytt blod i gänget då vi,
av naturliga skäl, blir färre med åren.

Var är alla 40- och 50-talister? Ni är hjärt-
ligt välkomna!

Rune Målström

DSK:are på prispallen i Danderyds OS (F11, 800 m).
Segraren Emma Hernmarck dock tyvärr inte friidrottare
i vanliga fall. Annie Delmar och Maria Ullberg på
sidorna. Foto: Olof Engdahl

Utförsäljning av
klubboveraller
Vi erbjuder nu ett kraftigt rabatterat pris
för de klubboveraller vi har kvar i kansliets
lager. Ni får nu betala 300 kr/overall mot
normala 500 kr. Vi har kvar storlek 150 (även
140-byxor, det går utmärkt att kombinera
storlekar på byxa/tröja) och uppåt. Vi har
ju även andra kläder för föreningens sekt-
ioner, bl a strumpor och shorts till inne-
bandy och fotboll samt tävlingsdressar till
friidrotten.

Kvällsöppet
upphör
Fr o m vecka 41 upphör kansliets kvälls-
öppettid för den här perioden. Vi återgår
nu till normala öppettider, vardagar kl
09.00–13.00.

Hockeyskolan
börjar vecka 45
Tisdag eller torsdag (beroende på vilken
arena man tränar) i vecka 45 börjar årets
Hockeyskola. Precis som tidigare år får
man välja var man vill träna, vi erbjuder
verksamhet två gånger vardera på
Enebybergs IP och på Danderydsvallen.
Tiderna är fasta, på Enebybergs IP tisdag-
ar kl 16.30–17.30 samt lördagar kl 12.00–
13.00. På Danderydsvallen är tiderna tors-
dagar kl 16.30–17.30 samt söndagar kl
11.00–12.00. Flickhockeyskolan kommer
att köra på söndagar på Danderydsvallen
kl 10.00–11.00. Mer info om priser och hur
man anmäler sig finns på hemsidan
www.dehockey.se, välj sedan "Arrange-
mang" så hittar ni anmälningsblankett och
information där.
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Höstmöte 6 november
Danderyds Sportklubbs ordinarie höstmöte hålls torsdagen den
6 november klockan 19.30 i klubblokalen på Danderydsvallen.

På dagordningen står förutom procedurtekniska punkter:
! Val av ordförande i sektionsstyrelsen för fotboll
! Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen för fotboll
! Val av ordförande i sektionsstyrelsen för friidrott
! Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen för friidrott
! Information om det aktuella läget inom sektionerna
! Övriga ärenden
! Eventuella meddelanden

Vi bjuder på smörgås, öl och vatten, kaffe
Välkomna!


